
A Duna mélyérõl ki-
emelték azt a városnézõ
hajót, amely egy luxus
szállodahajóval ütközött
össze a minap este a Mar-
git hídnál. Mint lapunk-
ban is megírtuk, a hatal-
mas Viking Sigyn lakóhajó
hátulról felborította és

maga alá gyûrte a Hable-
ány nevû turistahajót,
amely 35 emberrel – 33
dél-koreai turistával és a
kétfõs magyar személy-
zettel – gyorsan elsüllyedt
az áradó folyóban.

A baleset után 14 em-
bert épségben mentettek
ki a 10-15 Celsius-fokos,

erõs sodrású Dunából, a
többiek áldozatul estek. A
kiemelés elsõ fázisában a
kapitányi hídig emelték a
hajót, majd a búvárok ku-
tatták át a roncsot, amely-
ben holttesteket is találtak,
köztük egy hatéves kis-
lányt.

A Hableányt felborító
Viking Sigyn szállodahajó
64 éves ukrán kapitányát
halálos tömegszerencsét-
lenség gondatlan okozása
miatt elõzetes letartózta-
tásba helyezték, de a férfit
végül 15 millió forint óva-
dék ellenében kiengedték
a fogdából.
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Közösen kell elvetni az atomháborút
Az orosz és az amerikai elnöknek közös nyilatko-

zatban kell elfogadhatatlanná nyilvánítania a nukle-
áris háborút – mondta Szergej Lavrov orosz külügy-
miniszter egy moszkvai nemzetközi tanácskozáson.
„Politikai értelemben elvi jelentõségû, hogy Oroszor-
szág és az Egyesült Államok megnyugtassa a világ
többi részét, s a legfelsõ szinten közös nyilatkozatot
fogadjon el arról, hogy a nukleáris háború megnyer-
hetetlen, ezért elfogadhatatlan és megengedhetet-
len” – jelentette ki az orosz diplomácia vezetõje.

Újabb amerikai katonák a lengyeleknél
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy

rövidesen további ezer katona indul Lengyelország-
ba a kétoldalú együttmûködés keretében, amelynek
erõsítésérõl közös nyilatkozatot írt alá a Fehér Ház-
ba látogató Andrzej Duda államfõvel. Közölte azt is,
hogy három hónapon belül teljes vízummentessé-
get biztosít a lengyel állampolgároknak. Az újabb
amerikai katonák állomásoztatásának infrastruktú-
ráját és teljes költségét Varsó állja. Lengyelország-
ban jelenleg négy és fél ezer amerikai katona tar-
tózkodik.

Nem helyénvaló az „alulértékelés”
Visszautasította az Európai Bizottság Donald

Trump amerikai elnök kijelentését az euró dollárral
szembeni alulértékeltségérõl. Nem helyénvaló az
„alulértékelés” kifejezés használata, az átváltási ár-
folyamot ugyanis a piaci erõk határozzák meg, az
Európai Központi Bank az árstabilitás fenntartására
összpontosít – mondta Valdis Dombrovskis, az EB
euróért is felelõs alelnöke. Trump elõzõleg közölte:
az euró és más valuták is le vannak értékelve a dol-
lárhoz képest, ami komoly hátrányba sodorja az
Egyesült Államokat.

Kerítést építettek a horvátok
Horvátország három méter magas, lándzsás fém-

kerítést épített a Velika Kladusához közeli észak-
nyugat-boszniai Maljevac határátkelõn. A horvát
belügyminisztérium szerint a kerítés schengeni elõ-
írás, amely szerint a határátkelõket és azok környe-
zetét technikai akadállyal is védeni kell. Hozzátették
ugyanakkor: a fémkerítés abban is segít, hogy az il-
legális bevándorlók ne tudjanak erõszakkal áttörni a
határon. További két határátkelõre, valamivel észa-
kabbra, Gejkovacra és attól valamivel délebbre, Pa-
sin Potokra is kerítést telepítenek – közölték.

Szabadlábra helyezik a lincselőt
A Szegedi Törvényszék úgy döntött, hogy az em-

berölés és rongálás bûntette miatt 17 év szabadság-
vesztéssel sújtott ifj. H. D.-t feltételes szabadságra
bocsátják. Az elítélt feltételes kedvezménnyel július
15-én szabadulhat. Ifj. H. D.-t az olaszliszkai ember-
ölési ügy elsõrendû vádlottjaként ítélték el. Szögi La-
jos tiszavasvári tanárt a gyermekei szeme láttára
verték agyon 2006. október 15-én, Olaszliszkán, mi-
után a feltételezések szerint – amit azóta az eljárás
megcáfolt – autójával elsodort egy kislányt, aki árok-
ba esett, de nem sérült meg.

„Az, hogy valaki magyar, az átvérzik azon, 
ahogy angolul ír.” Makovecz Benjamin

Támogassuk és terjesszük
az Amerikai/Kanadai Magyarság újságot,

hogy megmaradjon a magyar sajtó Észak-Amerikában!

A Magyar Nap elõtt az
Arany János Magyar Iskola
évzárója zajlott le a torontói
és a szûkebb-tágabb kör-
nyékbeli magyarság kultu-
rális központjában,ahol az
osztályok színpadi mûso-
rokkal mutatták be szüleik-
nek, hogy mit is tanultak
az elmúlt tanévben. 

A Magyar Nap színes és
változatos programjában
nagy sikerrel lépett fel a Ko-
dály néptáncegyüttes, Gás-
pár Gyula színjátszócso-
portja, a Kerecsen Íjászok, a
cserkészek képviseletében
Kontra Tamás és az Arany
János Iskola bábszínháza.

(Folytatás a 12. oldalon.)

Hatalmas sikerrel rendezték meg a minap a hagyo-
mányos Magyar Napot a torontói Magyar Házban. Az
idei rendezvény különlegességét az adta, hogy Ko-
vács Péter András, a népszerû humorista személyé-
ben Magyarországról érkezett vendégelõadó is fellé-
pett a nap folyamán.

Színes és változatos programot rendeztek a Magyar Házban

Fergeteges Magyar Nap Torontóban

VALUTAÁRFOLYAMOK
Vétel

1 Euro (Európa)

1 USD (Amerika)

1 CAD (Kanada)

313,04 HUF 331,08 HUF

278,66 HUF 294,71 HUF

207,19 HUF 221,33 HUF

Eladás

Teodor Melescanu közöl-
te, hogy a román miniszter-
elnök utasítására a védelmi
tárca felügyelete alá kerül a
temetõ, amit a magyar mi-
niszter tudomásul vett.

Szijjártó Péter arra kér-
te Teodor Melescanut,
hogy a két védelmi mi-
nisztérium minél elõbb

kezdje meg a tárgyaláso-
kat a kétoldalú és nemzet-
közi kötelezettségeknek
megfelelõ rend helyreállí-
tása érdekében.

Mint ismert, a moldvai
Dormánfalva önkormány-
zata önkényesenromán
parcellát alakított ki a szé-
kelyföldi Csíkszentmárton

kezelésében lévõ úzvölgyi
sírkertben, ahol – a magya-
rokból álló élõlánc ellenére
– több ezer román tört be
erõszakkal a temetõbe.

A románok megrongál-
ták a temetõ székelykapu-
ját, és a magyar katonák
fakeresztjeit is kitépték a
földbõl, majd a hatósági
tiltás ellenére ortodox
szertartás szerint „fel-
szentelték” a törvénytele-
nül felállított emlékmûvet.

Az RMDSZ ellenzi az
úzvölgyi katonatemetõ ro-

mán államosítását, miután
az állami intézmények „nem
akarták, vagy nem tudták”
megakadályozni a közel-
múltbeli incidenseket –
mondta Kelemen Hunor
pártelnök. Az RMDSZ a sír-
kert eredeti állapotának hely-
reállítását szorgalmazza.

Kelemen Hunor szerint
a temetõ botrányáért
Codrin Munteanu, a vé-
delmi minisztérium fõtit-
kára, volt Kovászna me-
gyei prefektus felelõs. 
(Folytatás a 2. oldalon.)

A székelyföldi úzvölgyi magyar-osztrák katonateme-
tõ románok általi erõszakos elfoglalását és meggyalá-
zását követõen – amelyrõl legutóbbi lapunkban be-
számoltunk – Szijjártó Péter külügyminiszter telefo-
non tárgyalt román kollégájával.

Az úzvölgyi katonatemetõ helyreállítását követelik

Elégtételt várnak a gyalázatért

Aláírásgyûjtéssel tiltakozik az
RMDSZ Maros megyei szervezete az
ellen, hogy a román kormány jóvá-
hagyta a marosvásárhelyi orvosi egye-
tem román többségû vezetésének
döntését, miszerint az egykor kizáró-
lag magyar tannyelvû egyetem felveszi
George Emil Palade román származá-
sú amerikai Nobel-díjas orvos nevét.

Az RMDSZ szerint a kormány
döntése, mely megerõsíti az egyete-
mi szenátusi határozatot az átke-
resztelésrõl, szentesíti az egyetemen
évtizedek óta zajló magyarellenes
törekvéseket.

A szövetség szerint teljesen vilá-
gos, hogy ez a lépés is az egyetem
magyar jellegét, múltját óhajtja

számûzni, letagadni. Közölték, hogy
a kormány döntése ellen Erdély-
szerte aláírásgyûjtésbe kezdenek.

Az egyetemen 2011-ben alakult ki
éles ellentét az intézmény román ve-
zetése és magyar tagozata között
amiatt, hogy az egyetem vezetése az
intézményi autonómiára hivatkozva 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Újabb támadás a marosvásárhelyi egyetem ellen

Erősödő tiltakozás Erdélyben 

Az amerikai fõvárosban rendezték meg az ünnepséget

Emlékezés százmillió áldozatra
A kommunista rezsi-

mek áldozataira emlékez-
tek Washingtonban. Az
amerikai fõváros központ-
jában lévõ emlékmûnél
több mint 25 ország nagy-
követsége, köztük Ma-
gyarország képviselõje és
az Egyesült Államokban
mûködõ egyes civil szer-
vezetek képviselõi helyez-
tek el koszorúkat. 

A koszorúzással a wa-
shingtoni székhelyû Kom-
munizmus Áldozatainak
Emlékalapítványa emléke-
zik meg minden évben a
kommunista rendszerek
több mint százmillió áldo-
zatáról. 

Az idén elõször Német-
ország képviselõje is elhe-
lyezte az emlékezés és a
tisztelet virágait. Az idei
ünnepségen megemlékez-
tek a hidegháború idõsza-

kának amerikai veteránja-
iról is.

Az emlékalapítvány
nem csupán az emléke-
zést tekinti feladatának,
hanem a kommunizmus
történetének feldolgozását
és megismertetését, a még
sok helyütt élõ áldozatok
felkutatását és megszólal-
tatását. Ennek jegyében is
nyújtják át minden évben
a Truman-Reagan Szabad-
ság Érdemérmet.

A 98 éves Gail H. Halvor-
sen ezredest, az Egyesült Ál-
lamok légierejének nyugal-
mazott pilótáját tisztelték
meg az érdeméremmel, aki
egyike volt azoknak az ame-
rikai katonáknak, akik az
1948 júniusa és 1949 máju-
sa közötti berlini blokád ide-
jén a nyugat-berliniek ellá-
tását biztosító légihíd egyik
irányítója volt.

A washingtoni megemlékezés résztvevõi az emlékmûnél

A hullámsírból kiemelt Hableány

A szerencsétlenséget tizennégyen élték túl

Kiemelték az elsüllyedt hajót

Az ukrán hadsereg ámokfutása Kárpátalján

Erőszakkal soroztak be fiatalokat
Ukrán médiaforrások sze-

rint, a kárpátaljai Csap tele-
pülés nemzetközi vasúti ha-
tárátkelõjérõl erõszakkal vit-
tek el két magyar fiatal fiút a
hatóságok azért, hogy beso-
rozzák õket az ukrán hadse-
regbe – írja a Kárpát Hír.

Sajtóértesülések alapján
a nagydobronyi lakhelyû
magyar fiatalok Magyaror-
szágra készültek, azonban
az útlevél ellenõrzésen fen-
nakadtak.

(Folytatás a 2. oldalon.)



Június 22., szombat
Paulina

Június 23., vasárnap
Zoltán

Június 24., hétfõ
Iván
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Vilmos

Június 26., szerda
János, Pál

Június 27., csütörtök
László

Június 28., péntek 
Levente, Irén
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Beküldött kéziratokat és fényképeket nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. 
A szükséges javítás és a rövidítés jogát fenntartjuk. A névvel aláírt cikkek nem 
feltétlenül tükrözik a szerkesztõ és a kiadó álláspontját, 
s azokért mindenkor a cikkíró felelõs. Folyóiratunkban 
megjelent írásokat – a szerzõ és lapunk megnevezésével
– más újságok és honlapok szabadon átvehetik.
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BolBolddog névnapoog névnapot kít kívvánunk!ánunk!

Hirdessen a nyugati világ legnagyobb hetilapjában!

A jól informált magyar 
a Kanadai/Amerikai MaKanadai/Amerikai Magygyararságotságot

olvassa!

(Folytatás az 1. oldalról.)
Úgy vélekedett, hogy

amíg Munteanu – aki a
székelyzászló használata
elleni pereket elindította –
fontos tisztséget tölt be a
tárcánál, még brutálisabb
beavatkozással próbál-
koznak a temetõben.

A Hargita megyei csend-
õrség 204 ezer forintnyi ösz-
szegre megbírságolta Grü-
man Róbertet, a Kovászna
megyei önkormányzat alel-
nökét és Borboly Csabát, a

Hargita megyei tanács el-
nökét arra hivatkozva, hogy
a székelyek békés tüntetését
nem jelentették be elõre.

Szijjártó Péter elmond-
ta: Romániának nem a te-
metõ békés emlékezõit,
hanem az erõszakos, ma-
gyarellenes akció felelõse-
it kellene megbüntetnie.
Hangsúlyozta: a történtek
tisztességes kivizsgálását
várja Romániától.

Elfogadhatatlannak ne-
vezte, hogy a hatóságok

az erõszak felelõsei he-
lyett az erõszak áldozatait
büntették meg.

A román védelmi minisz-
tériumnak alárendelt Hõsök
Emléke Országos Hivatal
szerint tizenegy román ka-
tona nyugszik az úzvölgyi
katonatemetõben, amely
megerõsíti a magyar állás-
pontot, hogy Dormánfalva
önkormányzata tizenegy ro-
mán katonának állított öt-
ven keresztet és emlékmû-
vet a temetõben.

Az úzvölgyi katonatemetõ helyreállítását követelik

Elégtételt várnak a gyalázatért

(Folytatás az 1. oldalról.)
nem léptette életbe az ok-
tatási törvény magyar
szempontból fontos elõ-
írásait, amelyek a magyar
nyelvû oktatás státusát let-
tek volna hivatottak meg-
erõsíteni. 

Jelenleg csak az elméle-
ti képzés zajlik magyar
nyelven. 

(Az egyetemmel kap-
csolatos további cikkünk a
8. oldalon.)

Újabb támadás a marosvásárhelyi egyetem ellen

Erősödő tiltakozás Erdélyben 

Az egyetem magyar diákjai egy korábbi tiltakozáson

(Folytatás az 1. oldalról.)
Úgy tudni,az egyik fiú

magyar útlevelet nyújtott át,
ennek ellenére elvitték a ha-
tóságok.Jelenleg az ungvári
katonaság gyûjtõpontján
várják, hogy továbbszállít-
sák õket Ukrajna valame-
lyik kiképzõbázisára.

A KárpátHír szerint az
utóbbi hetekben ismét több
helyrõl hallani, hogy erõ-
szakosan próbálkoznak a
katonai behívók átadásával
és a besorozással.

Legutóbb például a he-
lyi hajógyár bejáratánál
próbálkoztak a herszoni
hadkiegészítõ dolgozói.
Amint az egy Facebookra
is felkerült videofelvételen
is látszik, katonák jelentek
meg a gyár elõtt néhány
rendõr kíséretében, és be-
jelentették, hogy behívó-
kat fognak átadni.

A munkába igyekvõ fia-
taloktól megkérdezték,

hány évesek, és aki korban
megfelelt, annak átnyújtot-
tak egy meghívót, és felszó-

lították, hogy menjen ve-
lük. Aki erre nem volt haj-
landó, erõszakkal próbálták
kituszkolni az utcára. A ki-
szemelt férfiak mellett a
gyár többi munkása és a ka-
puõrök álltak ki.

Cserkasziban pedig
nemrég egy piactéren kér-

ték el a személyi igazolvá-
nyokat, és átadták a behívó-
kat. A területi hadkiegészítõ

parancsnokság szerint min-
denben az érvényes jogsza-
bályoknak megfelelõen jár-
tak el. Az ukrán hadsereg
feltöltéséhez a 20-27 év kö-
zötti férfiakat igazoltatják
közterületeken, és átadják a
behívókat a sorköteles korú
fiataloknak.

Az ukrán hadsereg ámokfutása Kárpátalján

Erőszakkal soroztak be fiatalokat

Kárpátaljai fiatalokat visznek a kiképzõközpontokba

Magyar fejlesztésû biz-
tonsági rendszert telepít az
egyik legforgalmasabb
amerikai repülõtér.A több
tucat nagy felbontású és
nagy pontosságú kamerá-
ból álló külsõ védelmi
rendszer az egyik legmo-

dernebb technológia, ami-
vel a 100%-ban magyar tu-
lajdonú Metalcom Zrt. le-
ányvállalata, az Image-
onix Technologies van je-
len a nemzetközi piacon. 

Az évi több mint 30
milliós utasforgalmat bo-

nyolító La Guardia reptér
árban és mûszaki tarta-
lomban is a legjobbnak
találta a magyar cég rend-
szerét, így annak kiépíté-
se hamarosan elindul, 
s augusztus végére be is
fejezõdik.

Biztonsági rendszer a forgalmas repülõtéren

Magyar védelem New Yorkban

30 éve temették újra Nagy Imrét és társait

Tisztelet a mártír kormányfőnek

Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó fehér rózsákat helyezett el az 1958. június 16-án kivégzett 
és 30 évvel ezelõtt újratemetett Nagy Imre egykori miniszerelnök sírjára a 301-es parcellában.

A kormányfõ emellett a névtelen áldozatokról és névtelen elesettekrõl is megemlékezett.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


